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Bestyrelsesmøde i Lederforeningen 
Den 12. marts 2019 

Kvæsthuset 
Kl. 10:00- 16:00 

   
 
 

Kl. 10:00 1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Punktet indeholder bilaget: Referat af bestyrelsesmøde d. 23-24. januar 2019 

3. Hvad sker der i Lederforeningen 

• Sundhedsreform 

• Lederforum, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Feedback kultur i sekretariatet – Indsatsområde i Kvæsthuset 

• Status på nyleder kurser 
 

4. Nyvalg i valgkreds Sjælland 
 
Mette Færch har fået job i valgkreds Hovedstaden og kan derfor ikke længere 
repræsentere valgkreds Sjælland, hvor hun er valg. Mette træder derfor ud af 
bestyrelsen.  
 
Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen vælge at afholde suppleringsvalg.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter om der skal afholdes suppleringsvalg i valgkreds Sjælland. 
Bestyrelsen anviser hvornår man ønsker valget afviklet. 
  
Baggrund 
Lederforeningens vedtægter tilsiger følgende om suppleringsvalg: 
§5, Stk. 6. Såfremt der er færre end 2 repræsentanter fra hver valgkreds i 
bestyrelsen kan bestyrelsen afholde et suppleringsvalg i form af et kombineret 
opstillings- og valgmøde i den (de) pågældende valgkreds(e). 

Kl. 11.10 5. Lederdag 2019 
 
Lederdagen 2019 indeholder ikke en generalforsamlingsdel. Det giver nogle nye 
muligheder for afvikling af dagen. 
 
Bestyrelsen kan vælge at afvikle én lederdag et sted i landet. Alternativt kan dagen 
afvikles som simultane aktiviteter flere steder i landet. Og som en tredje mulighed 
kan bestyrelsen vælge at afvikle en lederdag flere steder i landet på forskellige 
datoer. 
 
Det giver også mulighed for at lave lederdagen til et betalingsarrangement.  
 
Endelig giver det også mulighed for at gentænke indholdet i lederdagen. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter hvordan lederdag 2019 skal afvikles. 
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Baggrund 
På generalforsamling oktober 2018 blev det besluttet at afvikle generalforsamling 
hvert andet år. I begrundelsen for forslaget var anført at ved at reducere antallet af 
generalforsamlinger fra 4 til 2 inden for den 4. årige valgperiode, vil 
Lederforeningen hvert andet år kunne afvikle generalforsamling og hvert andet år 
et involverende medlemsarrangement ud fra ledernes ønsker og behov uden den 
krævede formalia som tilhører en generalforsamling. 
 
Økonomi 
Bestyrelsen har tidligere afsat 198.000 kr. til en lederdag i 2019. 
Ca. pris pr. person for et dagsmøde = 600 kr 
 

Kl. 11.30 Pause 

Kl. 11.40 6. Navne til tænketank 
Punktet indeholder bilaget: Kandidater til tænketanken 

Beslutning 
Bestyrelsen udpeger de sidste navne til tænketanken. 
 

Kl. 12.30 Frokost 
 

Kl. 13.15 
 

7. Mission og vision 
 
Thomas fremlægger hvad der er gode ting at være opmærksom på, når man laver 
et slogan og han kommer med et forslag til hvad Lederforeningens slogan kunne 
være. 
 
Thomas vil endvidere fremlægge et forslag til hvad slogan, mission og vision skal 
bruges til. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen beslutter et slogan for Lederforeningen samt eventuelt plan for hvad 
slogan, mission og vision skal bruges til. 
 
Baggrund 
 
Referat af bestyrelsesmødet d. 5-6.3.2018 hvor bestyrelsen arbejdede med mission og vision 
 

Lederforeningen politiske platform 
Bestyrelsen drøftede Lederforeingens mission, vision og strategi på baggrund af et 
udkast fra formandskabet. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med nedenstående tekst til mission, men 
ønskede at der skulle formuleres ind i at vi gør det sammen med medlemmerne 
uden at det skrives direkte. 
 
”Lederforeningens mission er at varetage ledende sygeplejerskers interesser samt 
at konsolidere ledende sygeplejerskers position og indflydelse i 
sundhedsvæsenet”. 
 
Bestyrelsen ønskede samtidig at missionen blev formuleret i et kort slogan på få 
ord.  
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Bestyrelsen ønskede at arbejde videre med følgende vision: 
 
Vi er den mest indflydelsesrige lederorganisation 
 
1. Vi vil til enhver tid og i enhver kontekst sikrer den enkelte og gruppen af 

ledende sygeplejersker de bedst opnåelige løn og vilkår. 
2. Vi vil hjælpe ledende sygeplejersker til at sætte dagsordenen for dem selv og 

deres ledelse 
3. Vi vil fremme ledende sygeplejerskers ledelse og position i sundhedsvæsenet. 
4. Ledende sygeplejersker er de førende på inddragelse af samt bidrag til 

udvikling af sundhedsteknologi. 
 
Formandskabet og sekretariatet fik til opgave at komme med et nyt bud på 
baggrund heraf. 
 

Kl. 14.00 
(incl 
pause) 

8. Rekruttering og fastholdelse 
Punktet indeholder bilaget: Fastholdelse og rekruttering_BM 

 
På bestyrelsesmødet d. 24. januar 2019 besluttede bestyrelsen at Lederforeningen 
skal have en politisk holdning til fastholdelse og rekruttering. Det blev endvidere 
besluttet at tage et punkt på angående dette på bestyrelsesmødet d. 12. marts 
2019.  
 
Drøftelse 
Bestyrelsen har en 1. drøftelse af hvad der skal være Lederforeningens politik og 
strategi for fastholdelse og rekruttering. 
 
Baggrund 
DSR har lavet en webside om hvad DSR mener om fagligt forsvarlige normeringer 
samt med henvisning til en række undersøgelser.med forskelligt til inspiration 
https://dsr.dk/politik-og-nyheder/det-mener-dsr/fagligt-forsvarlige-normeringer 
 

15.30 9. Arbejdsgrupper 
  
Som en del af temakongressen i 2020 afholdes kongresdag - den 27. maj 2020, hvor 
der skal træffes beslutninger, som opfølgning på nogle af de kongresforslag, der 
blev behandlet på kongres 2018.   
 
HB-besluttede i oktober 2018,  at der skulle være involvering gennem 
arbejdsgrupper. På den baggrund nedsættes der arbejdsgrupper med deltagelse af 
repræsentanter fra bestyrelserne fra hver fra kreds, LF og SLS.  
Arbejdsgrupperne inviteres til workshops, der finder sted i maj / juni måned og 
afholdes rundt i landet. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen udpeger 1-3 repræsentanter (deadline 15. marts 2019) 
 
Økonomi 
DSR dækker transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (for ikke frikøbte) for 1 
repræsentant pr. kreds, LF og SLS. Eventuelt yderligere skal  
Lederforeningen skal dække transport for  
 

https://dsr.dk/politik-og-nyheder/det-mener-dsr/fagligt-forsvarlige-normeringer
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Baggrund 

Workshop vedr. demokratiske valg til KB – Vedr. 
kongresforslag1.19                                                              
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_demokrati
sk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf 
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_aendrings
forslag_1_-
_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf 

Møde 
02.05.
2019 

Kreds 
Nordjyllands 
lokaler 

Workshop vedr. 4-årige valgperioder – Vedr. 
Kongresforslag-1.15                          
https://dsr.dk/sites/default/files/241/115_konsekve
ns_af_fireaarige_valgperioder.pdf 

Møde 
03.05.
2019 

Kreds 
Hovedstadens 
lokaler 

Workshop vedr. elektroniske afstemninger – 
Vedr. Kongresforslag 1.25 og 
1.26                                                       
https://dsr.dk/sites/default/files/241/125_elektronis
k_afstemning.pdf 
https://dsr.dk/sites/default/files/241/126_alle_afste
mninger_under_denne_og_fremtidige_kongresse
r_skal_vaere_elektroniske_0.pdf 

Møde 
17.06.2
019 

Odin 
Havnepark, 
Odense 

  
 

Kl. 15.45 11. Eventuelt 
 

Kl. 16:00 Slut 

 

  

https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_aendringsforslag_1_-_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_aendringsforslag_1_-_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/119_aendringsforslag_1_-_demokratisk_valg_til_kredsbestyrelserne.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/115_konsekvens_af_fireaarige_valgperioder.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/115_konsekvens_af_fireaarige_valgperioder.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/125_elektronisk_afstemning.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/125_elektronisk_afstemning.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/126_alle_afstemninger_under_denne_og_fremtidige_kongresser_skal_vaere_elektroniske_0.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/126_alle_afstemninger_under_denne_og_fremtidige_kongresser_skal_vaere_elektroniske_0.pdf
https://dsr.dk/sites/default/files/241/126_alle_afstemninger_under_denne_og_fremtidige_kongresser_skal_vaere_elektroniske_0.pdf
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Årshjul 2019 
 

 
2020 
Politisk stillingsstagen til hvem der kan være medlem af Lederforeningen. Incl status på 
Lederforeningens medlemmer (Hvem kan være medlem, hvad er organisationsprocenten mm)  
 

 Arrangement/ 
Aktivitet 

Dato Sted Indhold 

JANUAR HB 16-17.1   

Bestyrelsesmøde 
2 dags 

23-24.1 Kvæsthuset Møde med FSLS’s bestyrelse  

FEBRUAR     
MARTS HB 7-8.3   

Bestyrelsesmøde 
 

12.3 Kvæsthuset Lederforeningens mission og 
vision 

FSLS konference – Det 
nære sundhedsvæsen 

26-27.3   

APRIL Generalforsamling i 
Danske regioner 

11.4   

HB 24-25.4   
MAJ Fagkongres-

forberedelse 
7.5 Odeon  

Fagkongres 
 

8.5 Odeon  

Bestyrelsesmøde 
2 dags 

27-28.5 Kvæsthuset Videreudvikling af 
Lederforeningens lønpolitik 

JUNI Folkemøde 13-16.6 Bornholm  

HB 19-20.6   
JULI 
 

AUGUST Fællesmøde m. 
sekretariat 

 22.8 
 

Kvæsthuset 
 

 

Sommerfest 
 

22.8 Hos Irene  

Bestyrelsesmøde 
 

23.8  Lederforeningens 
arbejdsmiljøstrategi herunder 
leder exit 

HB 28-29.8   
SEPTEMBER Bestyrelsesmøde 

 
30.9 Kvæsthuset 1.behandling af budget  

 
OKTOBER HB 2-3.10   

Lederdag 
 

9.10 ?  

NOVEMBER Bestyrelsesmøde 
 

13.11 Kvæsthuset Sidste behandling af budget 
Lederforeningen som digital 
anfører 

HB 14-15.11   
DECEMBER HB 11-12.12   


